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Ficha da Acção
Designação O Problema do Livre-arbítrio: uma abordagem possível
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua
Duração
Nº Total de horas 12

A

B

C

D

Modalidade Curso de Formação

Nº de Créditos 0.5

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 25 Descrição Professores dos Grupos 410 do Ensino Secundário
Dest. 50% 25 Descrição Professores dos Grupos 410 do Ensino Secundário
Reg. de acreditação (ant.)

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 11849472

Nome Luís Filipe Sarmento Veríssimo

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO-33555/13

Nº de horas 12

Formadores sem certificado de registo

Anexo A
A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
O curso tem como principais objetivos aproximar os formandos da discussão contemporânea em torno de um dos problemas centrais da filosofia: o problema do livre-arbítrio e promover o contacto com textos de referência da discussão neste domínio.
Objectivos a atingir
? Apresentar a relação entre o problema do livre-arbítrio e o princípio das possibilidades alternativas (PPA).
? Formular explicitamente o “Argumento da Consequência” (AC) de Peter van Inwagen.
? Relacionar AC com as diferentes perspetivas sobre o problema do livre-arbítrio.
? Caracterizar a resposta ao AC baseada na análise condicional de PPA.
? Explicitar a resposta ao AC baseada na rejeição de PPA: os casos de Frankfurt.
? Avaliar criticamente as diferentes perspetivas em confronto.
Conteúdos da acção
Curso de formação de 12 horas presenciais
Conteúdos da ação
3 horas
? Apresentação dos participantes e formadores;
? Informação sobre os objetivos da ação, conteúdos formativos e metodologia de avaliação;
? Distribuição de material;
? Breve retrospetiva da discussão do problema do livre-arbítrio;
? Explicitação da relação entre o problema do livre-arbítrio e o princípio das possibilidades alternativas (PPA);
? Leitura de algumas passagens de vários autores sobre o problema: Aristóteles, Sto. Agostinho, Espinosa, Leibniz, Hume, Kant, Schopenhauer, Ayer,…
3 horas
? Leitura de textos de Peter van Inwagen
? Formulação explícita do “Argumento da Consequência” (AC).
? Articulação do AC com as diferentes perspetivas sobre o problema do livre-arbítrio.
3 horas
? Caracterização da resposta ao AC baseada na análise condicional de PPA;

ç
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? Discussão da análise condicional de PPA.
3 horas
? Explicitar a resposta ao AC baseada na rejeição de PPA: os casos de Frankfurt:
a. Apresentação dos casos de Fankfurt;
b. Discussão dos casos de Frankfurt.
? Avaliar criticamente as diferentes perpetivas em confronto.
Metodologias de realização da acção
O curso terá a duração de 12h e cada sessão terá como ponto de partida a análise, e subsequente discussão, de um argumento e/ou texto de referência.
Regime de avaliação dos formandos
A classificação final resultará dos itens abaixo indicados, e respetiva ponderação (conforme indicado na Carta Circular CCPFC-3/2007, de 26 de Setembro:
a) progressão do formando
d) participação
c) assiduidade
d) trabalho final (pequena resenha crítica sobre uma das teorias/argumentos discutidas/os)
Forma de avaliação da acção
Bibliografia fundamental
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